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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 62: 1 en 5 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

Bemoediging en groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed  Lied 286 (verzoeklied) 
1. Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

2. Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met 
blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

Voor de kinderen 

Lezen   1 Samuel 18: 6-16 
Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in 
alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen 
met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen ze: 
‘Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden.’ 
Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend: ‘David geven ze er tienduizenden en mij maar 
duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap!’ Vanaf die dag begon Saul David te 
wantrouwen. 



De volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. Hij liep als een 
razende door het huis, met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de lier 
tokkelde. ‘Ik spies die jongen aan de wand!’ riep Saul uit. Hij wierp zijn speer, maar David kon hem 
tot tweemaal toe ontwijken. Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat 
de HEER hem verlaten had en David bijstond. Hij wilde David niet meer in zijn buurt hebben en 
stelde hem aan als bevelhebber over een eenheid van duizend man. Aan het hoofd van zijn 
troepen ondernam David verschillende veldtochten, en hij bracht ze alle tot een goed einde omdat 
de HEER hem bijstond. Toen Saul zag dat David slaagde in alles wat hij ondernam, werd hij nog 
banger voor hem. Maar verder droeg iedereen in Israël en Juda David op handen, omdat hij hen 
steeds opnieuw aanvoerde in hun veldtochten. 

Overdenking 

Muziek   Ken je mij - Huub Oosterhuis 

Gedicht  Zacharia  (Jhwh gedenkt en zegent op de bepaalde tijd) 
Daar  
tussen hemel en aarde 
willens en wetens             
ga je uit mijn warmte 
word je geboren  
uit die laatste krachtige wee 
bevrijd  
aan het leven gegeven 
 
heb ik je losgelaten  
om bij je te kunnen zijn 
naar je te kijken 
te luisteren  
om je de wondere wereld te laten zien 
je op handen te dragen 
van je te houden in goede dagen 
van je te houden, al ben je als de dood. 
 
Ik roep je  
al voor je geboorte 
ik blijf je roepen 
al versta je me niet 
je bent toch uit mij geboren! 
Ik ben het, ik ben  
ik woon daar midden in de nacht  
en aan het begin van elke nieuwe morgen. 
  
Je groeit op  
in zeeën van tijd  
oorlog en vrede 
leven en dood 
maar in het verlangen naar meer 
is wrok aangeschoven  
heeft eenzaamheid een stoel gepakt   
maar weet toch, er is genoeg plaats aan mijn tafel van de vreugde. 
 
Soms lijk je het te horen 
dwars door de stem van de onzekerheid. 
Geef die toch terug aan de zee 
gooi weg die stoel van eenzaamheid! 
Zetel je neer in de kamer van zachtmoedigheid 
in het huis van de vrede 
daar woont al eeuwen  
de liefde, de zoen. 



Gebeden - Onze Vader  

Zingen  Lied 362: 1 
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

Wegzending en zegen 
Zingen  Lied 416: 4 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


